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Aan Gemeente Alphen t.a.v. Dhr. H.Paqauy Projectleider 

Beste Hans Paquay, 

  

Naar ons recent telefonisch is gemeld, hebben 25 personen zich opgegeven voor de 
z.g. werkgroep-sessies in aansluiting op de informatieavond van 6 September.. 

De inwoners van Barrepolder hebben in onderling overleg besloten om voorlopig 
niet in te gaan op de uitnodiging voor dergelijke werksessies omdat het ons nog 
ontbreekt aan een aantal essentiële informaties.  

Voorshands willen we schriftelijk duidelijkheid op de onderstaande aspecten:  

1. Kun je aangeven welke taak en rolverdeling er nu van kracht is tussen Tennet, 
Liander, het extern bureau SIR en de Gemeente ?    

2. Welke partij is primair verantwoordelijk voor het afwikkelen van een 
participatietraject? Wie behartigt in dit traject de belangen van de inwoners van 
onze Gemeente en de specifieke belangen van inwoners Barrepolder ? 

3. Is het Gemeentelijk participatiemodel "iedereen aan zet" van toepassing? 

4. Welke bestuurder/wethouder heeft dit in zijn/haar portefeuille? Welke 
organisatorische taakverdeling is m.b.t. dit project van kracht binnen de 
Gemeentelijke organisatie?  

5. Hoe gaat de Gemeente om met eventuele schadeloosstelling van inwoners 
Barrepolder bijvoorbeeld t.a.v. vermindering woongenot, planschade, eventuele 
uitkoop?   

6. In het besluitformulier van (2915065) van 17 Juni 2022 is sprake van een 
participatietraject m.b.t. (alleen) de locatie van het trafostation. Wij zijn van mening 
dat de scoop van dit participatietraject veel breder gesteld moet worden; het gaat 
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immers niet alleen om de locatie maar ook om alle andere consequenties voor 
leefbaarheid en omgeving die bij het oprichten van een grootschalig trafostation aan 
de orde komen. Welke kaders zijn momenteel gesteld voor het kiezen van een 
locatie? Hieruit voortvloeiend de volgende vraag; welke grenzen zijn al gesteld aan 
de kaders waarbinnen de omwonenden in het participatietraject mee kunnen 
beslissen? 

7. In onze brief van 26-5-2022 hebben we gesteld dat de inwoners van Groenendijk 
vooraf duidelijke en onderbouwde informatie moeten krijgen over de eventuele 
risico's en effecten op gezondheid (geluid,straling  etc,) en hoe in de toekomstige 
situatie aan de richtlijnen van het RIVM wordt voldaan. Deze informatie is nog niet 
verstrekt. Graag ontvangen we deze informatie voor de start van de werkgroepen. 

8. Wanneer wordt in dit traject een MER uitgebracht? Zou zo'n MER niet integraal 
onderdeel moeten zijn van een keuzetraject m.b.t. de locatie? Hoe kunnen we een 
locatie bepalen als de Milieueffecten niet in beeld zijn? 

9. Er is aangegeven dat Gemeente Alphen projectleider is mede namens de 
Gemeente Zoeterwoude. Welke afspraken zijn gemaakt m.b.t. voorlichting, 
participatie en overleg voor de Zoeterwoudse inwoners van Barrepolder? Welk 
mandaat heet Alphen aan den Rijn om namens Zoeterwoude bindende afspraken te 
maken?  

10. Wij hebben eerder (zie onze brief 26-5-2022) aangegeven dat wanneer de keuze 
op de Barrepolder valt, de ontsluiting "via Heineken" (Burg Smeetsweg) of via de n11 
een absolute voorwaarde is voor het plaatsen van het Trafostation. Heeft Heineken 
zich inmiddels contractueel verplicht hieraan mee te werken?  

11. Tijdens de informatieavond hebben we gezien dat een groot aantal factoren 
belemmerend werken op een locatiekeuze voor het trafostation. Het komt ons voor 
dat er in feite maar zeer beperkte mogelijkheden zijn en we verwachten dat de 
projectorganisatie al een aantal voorkeursopties in gedachten heeft. Wij zien graag 
een aantal voorstellen of mogelijke opties tegemoet opdat we ons daarover kunnen 
beraden. Daarbij zijn we van mening dat de uiteindelijke keuze in een zo breed 
mogelijk forum van (direct) omwonenden (gebied c1 en c2) gemaakt moet worden. 

12. In besluitformulier 2915065 wordt niet alleen melding gemaakt van een 
Trafostation maar ook van een ruimtelijk structuurplan bedrijventerrein voor de 
gehele Barrepolder. In dit besluitformulier is sprake van vastgestelde 
uitvoeringstermijnen voor het bedrijvengebied. Welke termijnen zijn hier gesteld?  

13. Meerdere inwoners hebben schriftelijk vragen gesteld tijdens de 
informatiebijeenkomst. Ook mondeling zijn er veel vragen gesteld. De vragen zijn tot 
op heden nog niet beantwoord. Graag ontvangen alle bewoners, en zeker de 
vragenstellers, een bundeling van de vragen en antwoorden. Wij bieden aan om al 
deze vragen en antwoorden via de website van ons Dorpsoverleg ter beschikking te 
stellen aan inwoners.  



  

Met vriendelijke groet, 

Inwoners van Barrepolder  

Dorpsoverleg Groenendijk 

  

 cc.  

P.Dongelmans 

P.Oosterhof 

wethouder G.v.d.Ham 

griffie 

 

 


